
 

 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Tokodi Mesevár Óvoda a Tokod Nagyközség Önkormányzata által 2013. szeptember 30. 
napján kiadott, 1106/2013. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-aés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján –  …/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozatra figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
I. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tokodi Mesevár Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 
 
1.  Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tokodi Mesevár Óvoda 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2531 Tokod, Köztársaság u. 3.  
1.2.2. telephelye(i): 

 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tokodi Mesevár Óvoda 2531 Tokod, Hunyadi u. 2. 
 

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 1. 
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Tokod-Tokodaltáró Közös 
Igazgatású Közoktatási 
Intézmény Általános Iskolája, 
Óvodája, Bölcsődéje  

2532 Tokodaltáró, Sallai u. 6.; 
 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátásszakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 

3 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tokod település közigazgatási 
területe 
 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:Az intézmény vezetőjének magasabb 

vezetői megbízását Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete adja az 
1992. évi XXXIII. törvény, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a 388/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerint lefolytatott pályázati eljárás eredményeként. Az intézményvezetői 
megbízás időtartama 5 év. Az intézmény vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogkör gyakorlója Tokod Nagyközség Polgármestere. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, továbbá a pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak vonatkozásában még a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet. 

2 Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza. 
 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Tokod Nagyközség Önkormányzata 
6.1.2. székhelye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: Óvoda  
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Köznevelési törvény 4.§ 1. a) 

pont szerinti óvodai nevelés, és r) pont szerinti a többi gyermekkel, együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező 

szerv, amelynek gazdálkodásával összefüggő könyvelési, számviteli feladatait a 
Tokodi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
6.3.1. székhelyén: 125 fő  (5 csoport) 
6.3.2. telephelyén: 50 fő (2 csoport) 
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2531  Tokod, Köztársaság u. 3. 
Tokod, 
2904 
hrsz. 

947 m² 

Az Önkormányzat 
mindenkor 

hatályos 
vagyonrendelete 

szerint 

óvoda 

2 2531 Tokod, Hunyadi u. 2. 
Tokod, 

536 
hrsz. 

2771 m² 

Az Önkormányzat 
mindenkor 

hatályos 
vagyonrendelete 

szerint 

óvoda 

 
7. Az alapító okirat 7-25. pontjai törlésre kerülnek. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Tokod, 2015. ……. 
 
 
 

P.H. 
     

       Tóth Tivadar                  dr. Gál Gabriella 
polgármester                        jegyző 

 


